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IZVRŠNI ODBOR
Mestnega narodnega odbora
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"II.redne seje Mestnega izvršnega odbora,ki se je
vršila dne lŠ.deceiibra 1S45 ob 9.uri dopoldne.
NavzoSi:

predsednik: tov.Albreht Fran
podpredsedniki? tov.Kreigher Sergij
tov.dr.rtanovniic Ivan
tajnik: tov,dr,Modic iloli
odborniki:tov.Stopar Viktor
tov.T-rtnik Alojz
tov.Tilka !Busar
tov.Modie-Lckleva Marica
tov.KuŠlan Marička
tov.Tuna Braniriir
tov.Tome Franc
tov.Puc Lnnilo
tov.dr.Pret nar Jo se
vabljene tov,Sivic Silvo
odsotni: ued-.teroi upravičeno odsoten tov.polkovnik
Vrhovec Alojzi j , tov. Krese Leopold-ir, tov.Skooilič Jože.

Tov. predsednik otvori ob 9 uri JU.rodno sejo in predlaga sledeči dnevni red;
1,) Citanje zapisnika.
2,1 Poročalo tov.tajnika
3.) Poročilo tov.Tu; ie-¿raniuira
a}: eetna hranilnica
bV.^ravilnik k proračunu
c)Pokopališka služba
4.) Poročilo tov,šivic'.. - o delu ^odpodarske komisije
5.) Poročilo tov.Busar Tilkc
Najemnine v fel. do:m in Marjanišču
6.) Slučajnosti
po prečitanju zapisnik i r>r>cb3asti .i".10 finančnega referenta
Turnot da naja&e P ri MhA kredit 2,lor.eno,-Ein za nakup hiše na Miklošičevi
c.16 ,ki je last nameščencev kreditnega zavoda.
Tov. tajnik prOdlaga*da se uredi z notranjim ministrstvom glede
najemnin za nas e urade,ker so te previsoke» Glede zdravnikov se pošlje dopis na ministrstvo za narodno zdaavj
za prevzem specialistov,
Sklene se,da bo referent za časopis,ki ga bo izdajal ?iNO tov.
1
Hojker,Tehnične priprave za l±3t so izvedene«Tov,Bojker bo moral imeti
pregled čez delo po ddd, in bo zato dobival od. oddelkov r>oročilarPredlaga se ,da bi imel list tudi inserate,ki bi krili stroške«
<B izplačila prejemkov intemirancev poroča tov. Turna, da se smatrajo kot po3ojilo na račun vojne škode.
Tov,tajnik,poroča o organizaciji dela.
Tovariš povdarja,da se je treba tesneje povezati a ONO in z terenom.
Tereni morajo poročati,o čem ljudje na..-.seataakih na sestankih glede
upravnih problemov razpravijajc.Tov,tajnik predlaga,da se določi kontrolna
^komisija pri MI0,ki naj bi pregledovala poročila terenov in na podlagi"

njih opozarjala posamezne odd.MH) na napake,ki jih kritizira ljudstvo
na sestankih,eventuelno sama pregledovala delo teh odd.Stvari,ki se
tičejo ministrstev "bi komisija javljala taja. Tudi po časopisih bi se
objasnjevali razni problemi,ki nastajajo na terenih.0 svojih ukrepih
naj bi komisija obveščala ¿I,T0,ki so poslali vprašanja,
Za tesnejše sodelovanje z JITO so ti javili svoje redne upravne seje,
katerih se bodo morali člani 1*10 udeleževati in tam objenjevati zakone.
Tov.Ravnik bo prevzel obveščanje članov JîXO o sejah Č&O.
Predložen je bil 1 osautok disciplinskega pravilnika za namer
Sčence Ml?0,ki pa bo potreben se novega pregleda.MIO naj bi določil
enega člana kot odgovornega za delo disciplinske komisije.
M10 sklene,da- se odobrava planilo starostnih rent v dobi julijnoveuber v skupnem znesku Din 259.357.37 iz rečne proračunske rezerve
za leto 1945»ki so bile začasno izvršene iz Bepozitov.
MIO sklene,da se pošlje pritožba •proti i V i . S » Z . n a Predsedstvo vlade.
ptadi vložišča in re^istraturo se sklene,da se pri vseh oddelkih,
ki so Izven Magistrata»vodi samosto jen protokol,za oddelke,ki so V hiši
pa v centralnem protokolu in registraturi. Tov.Trtnik prevzame dolžnost
skrčiti vložišče in' pregleda potrebo po številu uslužbeustva v dogovoru
• 'tov»:ïab§kovo.0d načelnih zadev pa se pošlje prepis v glavno vlosišče,
'Tov.Turna iznese obširno poročilo o T!1?,A.Izvršni odbor vzame
poročilo na zranje.C^h izvod poročila jc pri predsedstvu na vpogled).
Pravilnik o mestnem proračunu sa loto 1946 ostane za prihodnjič.
Po poročanj« tov.^uiê,da prosijo t^služl^n^ Cestne ieleznioe za
posojilo O o.'ôoo.-ôiu sklene i£0,cUi Se stvar uredi preko Glavnega odbora
Sindikatov, a vrxaaaaJa'tov,Tvsjc ¿lede nagrad še sklene Isto,da Se od
Glavnega odbora sindikatov zahtev*. odiiosna izjava »v okviru>katcre se
potem uretii vprašanje nagrad.
1x0 se tlidi ne strinja z odpustom-.iensk' iz -Cestne Železnice in
se v tea osird*skl£*e isto.
;--estna pokopališča. v Dravijah,Rev. "ar .v Polju, Jerica, S W V i d .
Vaeclhik'mcsteil» nodjetij tov.Tuaa predloži poročilo glede
.Uprave pokeSaliii,ki Jifc. mora iJT) ^ t c v a e t i n a r o č a tov,Tw<u,daizdela
"potreben r>;,črt.
S-lene se tudi,da se taksa za enostavne pogrebe poceni,za luksnzr
pa zviša.
• Tov.predsednik predlaga ,ûa se zgradi skupna grobnioa za vse
partizane.Ustanoviti je treba fond sa pogreb partizanov.
Tov.sergij p r i p o m i n j a b i i.llo umestno,da bi.fit.JOprevzel tudi
Božjo njivo pri sviK;riitt,ker ni uaestno, da iz t e g a k d o r k o l i
črpa dobiček.
_
slede nagrade i;Ag.Soncu s j vodstvo trgovine v 1. 1944•pregleda
tov»Turna upravicçnost'zahteve,za 1945 leto pa odpade.
Tovariš givio poroča,da Jc.bila po nalogu ministrstva izvršena
kontrola pri Voclj, Oï^,kolikor se tiče poslovanja z izdajanjem nakaznic
za abuttv in tekâttti^e.Rezultati ~regleda še rišo zrani,k<jr bodo trajali vc" dnl./rva porodila kaže ju,da nt, le vanje pri 070 ni v takem rvdu
kot bi laoralo biti.To pa predvsca radi pomot.jkânj ncueêjeaoev.ïïeferenti
za preskrbo se poslužujejo ndarrikov zorizpisanJe nakazil in vpisvmijc
v kartoteke,Tfcjno bi bilo dodeliti vsaki ¿.vsaj enega*v veiijil Ô.pa po
dva njttcâounoa»
' ,.
Tudi • kontrolni* odi. oddelku za preskrbo ,ki ima le lo do 12 ljudi
ni kos svojia qbilniîa nalogam, Tako' r:.pr.ur^ira pon ovno min.tr^. za
rezultate preiskav v 37 Speecrijskih tr.ovinjh.rcsultatov ne iaore
sporočiti,ker je potrebno št štetje nad lc.ooo odrezkov.jed te;u poslom
->a se je moral« nujno iRVršiti pregled v 27 podminioali Nabavljal»« zadruge,pregled 0 70,zaslišuje se osumljence in ovadenoe ter kontroliranje
notranjega poslovanja.^o bi hotel naš kontrolni odsek uspešno vršiti
svoje delo ,ti potreboval najmanj šc 2o sposobnih ljudi, 'a drugI strani
je pa na oda., za trgovino in preskrbo vsaj 15 do 2o ljudi,ki so nesposobni ali pa neuporabni.Tov.Kraigker pri o dnja,da se nesposobne ljudi
odslovi.
\
v

Delo gosoodars-i-e komisije. .
Gospodarska komisija je imala tno sejo in dodatna razgovore.Izvajala je
dva"imigraiaa. Prvega na daljšo dobo»drugega za podjetja,ki bi se dala
tistaasviti v najkrajšem času,Med toka podjetja spadajo»izdelovanje in
prodajanje 0alarterij.skih prednetoV(org.tov.Pitc),rasne kombinacije s
klaviuco (tov.Turna).
i?a predlog tov,Turne odobri MIO nakup 5 0 0 . 0 0 0 kg.pifcanih gosi in
pooblašča imenovanega,da najame v m iA kredit v višini 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . - Din.
Blago se bo prodajalo po čim nižji Cuni zaradi pobijanja S m e borze,
vendar pa v snorazumu z zadružnim sektorjem in Favodom.V organizacijo
•orodaie naj se Pritegnejo brezposelni mesarji.^osi se Ijodo delile po
načrt»,ki ga izdela tov.Sivic.(Po možnosti pol ali celo rta družino,
menze 00 izvzete) .Nabavna cena bo v Povem Sadu 75.-Lin,v Ljubljani med
9o In loo.~ Din.
.
Nadaljna podjetja v bodočnosti bi bila s Mostno orevozno podjetje, •
organizira t o v. Turna, tvorni ca Scliivii za katero še ni določeno ali nam
jo^bo izročilo industrijsko ministrstvo(prevzane tov.Sivic)»podjetje
za izdelovanje pohištvenega mizarstva s serijskimi artikli,prevzame
tov#Bxo,podjetje za nabavo in Orosistično prodajo spiritualij,izvzemši
vinatprevzame tov.Šivic .Sklone se,da imenovani tovariši predloge do
pritoodftje Seje podrobne načrte za navedena -odjetjaf
iovtl3ivic noroea,d* se je pri njemu oglasil pekovski mojster Župan
Iz Šiške.Ki ga bilo mogoče zainteresirati za ustanovitev mestne pekarne*
TTrgi*al je le,da bi. priznali imovino nekaterih pskosskih mojstrov,ki šo
Si jo pridobili še v času cehov ,čim preje njim samiln,nakar bi bili
pripravljeni ustanoviti privatno pekovsko podjetje.tfventuelno M šli v
Sklop, kake nove zadruge.Tov.3ivie je omenja,da bo treba čim ^reje dobiti
?od KUIJI-ja upravljano pekovske obrvte(Dva Dollr»arJa)ter nato organizirati
¿brezposelne pekovske pomočnike v sklopu mestne pekarne.
Kot daljši program nride v upoštev Mestni gradbeni, kombinat.Temelj
bi tvorilo zidarsko in tesarsko podjetje.3 časom pa bi se priključili.*
kamnolomi,apnenice,gramoz,cementni izdelki - asfalt,kleparstvo in vse
vrsto inatalucije»nadalje kijučavuičarstvo,stavbno mizatstvo itd.
Tov. Kraigher predlaga,da se n, .črte čim preje izdela,ker pridejo pred
• estno skupščino.
jfot drugi večji "program pride preureditev Barja za gojitev zelenjave
in dnigih poljskih potrebščin(načrti so na kmetijskem odd. potrebno pa
je tUdI Zbirani^ gnoja xa Bar je. Končno ji; tudi potrebna preureditev
posesteva Bokalce v kmetijsko šolo z vsemi pripadajočimi, panogami. ,
Oad.za trg. in preskrbo .:e ni orevzel v upravo onih trgovskih tvr&k,
ki Jih je ministrstvo trg. >o okt. diligiralo v upravo našega odd.V ta
namen je bi sicer začetkom decembra dillgiranfcr;uradnik Oda. za trg»
in pres. f ki pa ni mogel .zbrati nikakib podatkov.Ti s° namreč raztreseni *
pri OUN i. »deloma pa pri ministrstvu za trg.>Ta intervencijo tov. Sivi ca
je tozadevni referent ministrstva izjavil,da hrani te akte ministrstvo
samo in tudi nadalje imenuje in razpolaga z delegati samo»Med tem je
O M I izvršila npka j' pregledov in inventur v po snežnih trgovinah, vendar
aaao v m $ &
katere se zanima zadružni sektor.V to svrho je, stavil
tov.Puc nj. razpolago;. reka j stro.ovnjaLov. Tov.Sivic predlaga dve možni
rešitvi.Prvič zahtevati od nrizadetih oblast-v vse spise ali prepise
o upravljanih trgovinah,ker sicer odd. za trg. in pres. ne pride do
potrebnega pregleda in ne more prevzeti odgovornosti za upravo omenjenih
tvrdk,ali drugič,da se že sedaj
isvede načelna razdelitev upravljanih trgovin»v posamezne sektor je.Predvsem v mestni in zadružni 3ektor
ter naj vsak sektor za sebe zahteva dofinitivno izročitev njemu dodeljenih tvrdk od ministrstva -trgovine s pristankom FTTHIS-a*
MIO sklene,da naj Offiftelek za trgov, in preskrbo doseže izročitev '
'Spi sov od ministrstva in od OittTI-. Gospodarska kotil sij a ¥~0 naj predloži
podroben predlog ^lede razdelitve tvrdk na posamezne sektorje.Tov.Puc
je medtem z direktno pogodbo dosegel pri trgovinskem ministrstvu,da
pripade zadružnemu sektor ju, lokal tvrd.':e Klein-ter zaloga tvrdke

KXQ ajc3LEnavd-i
ir Tov.bivie poroda,da jo prišlo nekaj pritožb ¿lede nove razdelitve mlekarta.razdelitev je bila naravljena skupno
a mleko trgom,-. inistrstvom tr.J# in odd» za trg. in presk.Pozvani so bili
vsi ONO,da pošljejo ute eljone predloge za spremembo nekaterih mlekaren,
kar se bo upoštevalo.
Tov.Puc T>oroöa,dj. sc bo 21 # t.u # vršil sestanek zastopnikov pesniških
in mlekarskih zadrug, i; j er se bo tudi razpravljalo tudi o načinu zbiranja
mleka.
•
Tov.Sivio povdarja,da bi se vse rabavke vršile izključno le preko
odd.za nabavke.
Na predlog tov.Trtnika,da se ustanovi fodd za gradnjo Savske kolonije ugoravlja KIO,da stanovanjske kolonija na Savski cesti,zaradi pomanjkanja materjala in radi kratkega časa,ni bilo v dobi 1945 mogoče zgraditi. Z ožirom nato se sklene ustanoviti snecielen fond z naslovom" Gradnja
stanovanjske kolonije na Savski cesti",kamor je takoj izplačati ves kredit,
ki je bil za zgoraj navedeno proračunsko dobo v ta namen odobren in neporabljen. Sredstva tega sklada so na razpolago odd.za «radnjo in obnovo.
Gledo ustanovitve kino podjetja v palači Bata naroač MIO tov.Trtr.Ücu,
da stv.it pregleda in ugotovi # Če se dvoroma lahko podaljša.Po prejemu poročila tov.Trtnika bo iilO sklepal eventuelneo pogodbo s tvrdko Sata ?,orovo.
Tov.l.tisar Vilka poroča,da je uprava Delavskega doma zaprosila za
podražitev hrane za 11; in najemnine za 2o^.Prošnjo utemeljujejo s tem,da
se je podražila luč.premog,voda itdi lEO izda sklep,da se zvišanje sprejme
z januarjem 1946.
Po poročanju tov.Pusar jeve* o stanju šivalnice .43Ž se sklene,da tov,
Puc s tov.!7usarjevo uredi vse potrebno,za preureditev
Šivalnice v
mestno podjetje s priključeno strokovno jolo za šivanje.
ioviPusarjevi se odobri,da angažira račune toko,da ne zapade neporabljeni denar iz odobrenega kredita 2,5oo.ooo.-Din.Denar se bo porabil
za leto 1946,ko pride v oskrbo Socialnega odd. veo mladinskih zavetišč.
Gospodarsko poročilo tov,Tomca,ki poroča,da se skl£n& za letos
akcija a semenskim kroupirjem opus t i. i.Iini str stvu za kmetijstvo se je predložil predlög,da se ustvari na Bok.lcah gos oodarslca šola in da sa pri te«.
;i
0 e k "Narodnemu parku , oziroma k ljudskemu bofcaničniau vrtu v Tivoliju,
posestvo CekinoVe^a gradit,ki brškofte pade pbd udar zakona o agrarni reformi
Fa Laverci se je ustanovila gospodinjska šola«TJstancvila se bo produktivna
zadruga zelenjadarjev,ki bo potom svojega del.- razdeljena na sledeča okrožk
Trnovo.Bsrje, okolic.. kanija,Šmartno ob Savi in Jezica.Podružnica farme na
Iarju bi se ustanovila na Posavju in sicer za vzgojo česte linijeaposavskega— -«Ivi
eljske^a zelja.potrebno bo organizirati dovoz cestnih odpadkov.Tudi
pepel in smeti bo treba v načrtnem gospodarstvu bolje izrabiti.
Nujno potrebno je,d,, se skliče na posvetovanje znanstvenike in praktike, ki naj določijo smernice na podlagi
podlagi katerih bo r tdalje
opt/.vl^si bodoči odbor za obdelovanje 3arja svojt delo.Obenem pa bodo na
podlagi teh smernic bodoči agronomi in tehniki vršili svoje delo.
Zato je zaprositi,da skliče ministrstvo za kmetijstvo k o n f e r e n c o k a t e r o
je povabiti strokovnjake ministrstva za kmetijstvo,£otanični institut
univerze,kmetijsko poizkusilo postajo,ministrstvo za gradnje,odd. za
osuševanje B-r ja ter z istopnika odbora za osuševanja far ja,nekaj praktičnih ni rednih kmetovalcev,nadalje odd. sa kmetijstvo in gozdarstvo in
Odd. za gradnjo in obnovo pri MNO.
Prične naj se tudi propaganda proti navadi božičnih drevesc.
Na prejšnjem sestanku kmetijsicih poročevalcev se je iznesla misel*
da bi se kmetovalci povezali v nekakšnem kmetijski sindikat.Žele se neke
organizacije,ki bi čuvala njih stan in korist.To je opaziti tudi iz debat
gled. regulacije cen,osobito mleka in drugih zadev,ki so v zvezi s kmetijst
vom.
Dodat c poročilo.
Okrožni,okrajni in krajevni odfeeJei so postali organi ministrstva za kmetijstvo in so dolžni ravnati se po pravilih,ki jih za upravljanje zaplenjene imovine kmetijskega značaja daje min. za kmetijstvo.Na oodlagi
smcrnic smo dolžni predložiti ministrstvu seznam vseh zaplenjenih imetij

kmetij stega z •... e a j a •
Odda j..in je kmetijskih zemljišč v zakup bo dopusten po pravilniku,,k
ki ga bo izdalo Ministrstvo za kmetijstvo.Tov. Tome predlaga,da OUTTI
odda oddvlku za kmetijstvo in gozdarstvo seznm s popisom invent arja
posestevr ki lilijo kmetijski zančaj,i:.r se bo ves materjal. glede uprave
nirodne im vino in imovine,pripadajoče na ¡odlogi zakona d agrarni refo*mi ftupravijal pri odd. za kmetijstvo in gozdarstvo«Dalje predlaga tov.
Tome #da se nunesti sekretarja in po potrebi še druge,ki sc bodo pečali
izključno z zadevami zgoraj navedenega zančaja*
Odobri se kredit l5oo.- Din za -»oravnavo stroškov in porabe benci«
nv komisije,ki je izvajala akcije za,nakup semenskega kronniraja«
iaO sklene,da se Harodnemu gledališči da do 5oo,ooo J3in iz
proračunskih rezurev.Vce potrebno z Narodnim gledališčem bo uredila tov.
Peklcva.
.. . 110 sklene,da se dodeli oder v Mestnem domu zopet St.Jakobskemu
gledališču», s pogodbo»da ga odstopi v potrebi i.e/0-ju.
Seja se je zaključila v pol 15 uri.
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(drjfodic neli)
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